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v/ Direktøren
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SAKSBEHANDLER VÅR REF. DATO

Lena Nordås 77642048 2009135 - 28 Arkiv: 734.1 21.12.2010

Avslutning av tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF,
Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn

Det vises til vårt tilsynsbesøk 9.-11.3.2009 og rapport datert 4.5.2009.
Videre vises til deres brev av 20.8.2009, Lukking av avvik, med beskrivelse av iverksatte
og planlagte tiltak.

Det at virksomheten ikke sikret at epikriser skrevet av ikke-spesialister alltid ble
kvalitetssikret ved kontrasignatur av spesialist, var en av flere observasjoner som til
sammen medførte at det ble påpekt avvik.

Statens helsetilsyn har i brev av 6.12.2010 svart på en forespørsel fra klinikksjef Magnus
Hald om det kan kreves at epikriser skal kontrasigneres av spesialist i psykiatri eller av
psykologspesialist. Statens helsetilsyn skriver bl.a. at "Vi understreker at det at
kontrasignatur av spesialist ikke er å anse som et selvstendig formkrav, innebærer ikke at
det renonseres på kvalitetssikringskravet til denne avsluttende fasen av pasientforløpet.
Virksomheten må som del av sin internkontroll ha etablert nødvendige tiltak som sikrer
en forsvarlig avslutningsfase, følge med på at etablerte ordninger etterleves og om
nødvendig sette inn korrigerende tiltak."

Det legges til grunn at når en pasient mottas til utredning og/eller behandling i
spesialisthelsetjenesten skal tilstrekkelig spesialistkompetanse være involvert i
oppfølging av pasienten, involvering av spesialistkompetanse skal dokumenteres i
journal og epikriser skal kvalitetssikres, jamfør nevnte brev av 6.12.2010.

Helsetilsynet i Troms anser med dette tilsynet som avsluttet.

Med hilsen

^-mrolme 02:suorg
fylkeslege L&-cx,- K) O Ø

Lena Nordås
fagansvarlig
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF
v/adm. direktør
9038 Tromsø

SAKSBEHANDLER VAR REF. DATO

Tone IndergØd 77642464 201012927 - 3 Arkiv: 734.1 20.12.2010

Oversendelse av rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge
HF, Narvik sykehus, føde- og gynekologisk avdeling

Helsetilsynet i Troms oversender herved rapport etter tilsynsbesøk ved
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Narvik sykehus, føde- og gynekologisk avdeling

7.-9. november 2010.

Det vises til hovedkonklusjoner i rapporten. Helsetilsynet i Troms påpekte tre avvik
innen de reviderte områder. Det ble ikke gitt merknader.

Vi ber virksomheten om å iverksette tiltak for å rette opp påpekte avvik.
Plan for lukking av avvik/iverksatte tiltak bes sendt innen 15.02.2011.

Vi takker for hyggelig kontakt og godt samarbeid ved gjennomføringen av tilsynet.

Med hilsen

groline
fylkeslege acv^L rvA

Tone Indergaard
revisjonsleder

Vedlegg : Rapport fra tilsyn med Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Narvik sykehus,

føde- og gynekologisk avdeling.

Kopi med vedlegg:
Helse Nord RHF, 8038 Bodø
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Narvik sykehus, føde- og gynekologisk avdeling,

8504 Narvik
Universitetssykehuset Nord-Norge, Fag- og forskningssenter , Pb 6060, 9038 Tromsø

Statens helsetilsyn, Pb 8128 DEP, 0032 Oslo
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Rapport fra tilsyn med
Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Narvik sykehus,

føde- og gynekologisk avdeling

Virksomhetens adresse : 8504 Narvik
Tidsrom for tilsynet : 28.05.2010 - 20.12.2010
Kontaktperson i virksomheten : Kari Fiske

Sammendrag

Helsetilsynet i Troms gjennomførte 7.- 9. november 2010 tilsyn med UNN HF, føde- og
gynekologisk avdeling ved UNN Narvik sykehus. Tilsynet ble gjennomført som
systemrevisjon, og jordmor og spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer var med som
fagrevisorer. Formål med tilsyn gjennomført som systemrevisjon er å vurdere om
virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen gjennom sin internkontroll. Tilsynet var i
hovedsak avgrenset til kritiske faser i fødselsforløpet fra fødende kommer inn i
fødeinstitusjon og fram til den fødende og barnet blir overflyttet til barsel.

Denne rapporten beskriver de avvik og merknader som ble påpekt innen de reviderte
områdene. Systemrevisjonen omfattet følgende områder:

• Organisering, samhandling, nødvendig kompetanse og dokumentasjon
• Seleksjon og tiltak ved innkomst i fødeinstitusjon
• Overvåking og oppfølging av risikosituasjoner
• Håndtering av akutte situasjoner
.0 Læring og forbedring - - - - - -

Under tilsynet ble det avdekket tre avvik. Det ble ikke gitt merknader.

Avvik 1
UNN HF sikrer ikke ivaretakelse av det medisinsk-faglige ansvaret ved føde- og
gynekologisk avdeling ved Narvik sykehus.

Avvik 2
Virksomheten sikrer ikke at journalføringen er i henhold til myndighetskrav.

Avvik 3
Det er i liten grad gjennomført og dokumentert et systematisk forbedringsarbeid i
virksomheten.



Dato: 20.12.2010

IM9 a c- I L e k-^cz, IJ v r cl q s
Tone Indergaar Lena Nordås Eli Åsg

revisjonsleder revisor revisor
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1. Innledning
Rapporten er utarbeidet etter systemrevisjon ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF,
Narvik sykehus i perioden 28.05.2010 - 20.12.2010. Revisjonen inngår som en del av den
planlagte tilsynsvirksomhet Helsetilsynet i Troms gjennomfører i inneværende år. Jordmor og
spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer var med som fagrevisorer.

Helsetilsynet i fylket er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig

tilsyn med helsetjenesten § 2.

Formålet med systemrevisjonen er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i
lovgivningen gjennom sin internkontroll. Revisjonen omfattet undersøkelse om:
• hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av

lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter
• tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres
• tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

En systemrevisjon gjennomføres ved granskning av dokumenter, ved intervjuer og andre

undersøkelser.

Rapporten omhandler avvik og merknader som er avdekket under revisjonen og gir derfor
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet

omfattet.

• Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift

• Merknad er forhold som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold av lov eller
forskrift, men der tilsynsmyndigheten finner grunn til å påpeke mulighet for forbedring

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN HF) tilbyr spesialistfunksjoner til hele Nord-
Norge og er lokalsykehus for Troms og Ofoten-regionen i Nordland. Befolkningstallet som
sokner til UNN HF som lokalsykehus utgjør ca 182700 personer. Helseforetaket har sykehus i

Tromsø, Harstad, Narvik og Longyearbyen. -

12007- 2009 har UNN HF gjennomført en vesentlig omorganisering, med utgangspunkt i
fusjonen av 3 sykehusenheter, og funksjonsfordeling mellom disse. Foretaket er organisert i
11 klinikker og 3 serviceenheter, og har gjennomgående faglig ledelse ved sykehusene i
Tromsø, Narvik og Harstad. Administrasjonen er lokalisert i Tromsø.

Føde- og gynekologisk avdeling ved UNN Narvik sykehus er en seksjon i avdeling
Kvinneklinikken. Kvinneklinikken inngår i Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken (K3K)
sammen med Kreftavdelingen, Avdeling for urologi og endokrin kirurgi, Avdeling for

gastroenterologisk kirurgi og Pasienthotellet.

Lederteamet ved Kvinneklinikken UNN består av avdelingsleder, avdelingsoverlege og
kontorleder. Avdelingsleder og avdelingsoverlege har månedlige møter med seksjonsleder og
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seksjonsoverlege fra seksjonene i Narvik og Harstad. Avdelingsleder er med i
klinikklederteamet.

Det var 263 fødsler i 2009 ved føde- og gynekologisk avdeling Narvik sykehus, og i løpet av
de 7 første måneder av 2010 var det 177 fødsler. Seksjonen har 2 fødestuer og 7 barselsenger.
I tillegg er det 2 senger til gynekologiske pasienter. Det er 6,9 jordmorstillinger inkludert
seksjonsleder. Det innbærer at 5,9 jordmødre går i døgnkontinuerlig turnus. Av disse brukes
1,53 stillinger i kommunejordmortjeneste. Det er 5,65 stillinger for barnepleiere som også går
i døgnkontinuerlig turnus. På kveld/natt og i helger er det 1 jordmor og 1 barnepleier i vakt.
Seksjonsoverlegen er ansatt i full stilling og annen overlege er i 60% stilling. Det har vært
utlyst overlegestilling uten at noen er tilsatt. Seksjonen leier inn vikarer gjennom svensk
vikarbyrå. Det er ikke barnelege i vakt, vakthavende anestesilege har ansvar for dårlige
nyfødte. Dokumentasjonssystemene er DIPS og Partus.

3. Gjennomføring

Revisjonsvarsel ble utsendt 28.05.2010.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i
kapitlet Dokumentunderlag.

Befaring og dokumentgjennomgang ble gjennomført 07.11.2010.

Åpningsmøte ble gjennomført 08.11.2010.

Intervjuer
10 personer ble intervjuet.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket er gitt i kapitlet
Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble gjennomført 09.11.2010.

4. Hva tilsynet omfattet
Tilsynet var i hovedsak avgrenset til kritiske faser i fødselsforløpet fra fødende kommer inn i
fødeinstitusjon og fram til den fødende og barnet blir overflyttet til barsel.

Gjennom dokumentasjon, intervju og verifikasjon ble det innhentet informasjon om følgende
5 områder:

Område 1: Organisering, samhandling, nødvendig kompetanse og dokumentasjon
• organisering og styringstiltak
• samhandling mellom faggrupper
• om det sikres nødvendig kompetanse og faglig oppdatering
• om nødvendig informasjon er nedfelt i form av prosedyrer som implementeres og

revideres
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Område 2: Seleksjon og tiltak ved innkomst i fødeinstitusjon

• kriterier for seleksjon av fødende
• om det utføres nødvendige undersøkelser ved innkomst og om funn blir adekvat fulgt

opp slik at det ytes forsvarlig helsehjelp på rett nivå

Område 3 : Overvåking og oppfølging av risikosituasjoner
• hvordan fødsler generelt og risikosituasjoner spesielt blir overvåket
• hvordankomplikasjoner i forbindelse med fødsel blir håndtert
• hvorvidt overflytting til fødeinstitusjon med høyere beredskapsnivå skjer i tide

Område 4: Håndtering av akutte situasjoner
• om enheten har utstyr og personell til å håndtere akutte, kritiske situasjoner

• hvordan varslingssystemer og tilkalling fungerer

Område 5 : Læring og forbedring

• avvikshåndtering
• bruk av resultatdata til læring og forbedring

5. Funn
Ved dette tilsynet ble det gjort funn som ga grunnlag for å konstatere tre avvik. Det ble ikke

gitt merknader.

Avvik 1

UNN HF sikrer ikke ivaretakelse av det medisinsk-faglige ansvaret ved føde- og
gynekologisk avdeling ved Narvik sykehus.

Avvik fra følgende myndighetskrav:
Lov om spesialisthelsetjenesten § 2-2, forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

§§4og5.

Avviket bygger på følgende:
• Seksjonen har en utstrakt bruk av legevikarer
• Den obstetriske kompetansen hos legevikarer varierer. Ikke alle vikarer jobber til

daglig med obstetrikk (utenom vikarperiodene i Narvik), men med andre fagfelt innen

gynekologi.
• Lokalt forankret medisinsk-faglig kvalitets- og forbedringsarbeid foregår i liten grad
• Det foreligger ikke oppdatert funksjonsbeskrivelse for seksjonsoverlege
• Flere medisinske prosedyrer er ikke tilpasset de lokale forholdene
• Rutiner for når leger ved seksjonen og anestesilege skal oppholde seg i sykehuset

utenom tilstedevakt er ikke kjent for alle
• Det er varierende oppfatning av hva som er tilkallingstid for anestesilege utenom

tilstedevakt
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• Seksjonen har regelmessig praktiske øvelser på akutte situasjoner, men det er ikke
dokumentert at legene ved seksjonen deltar

• Seksjonens leger har i liten grad anledning til å delta i felles legemøter for
fagutvikling/undervisning i Kvinneklinikken

Avvik 2

Virksomheten sikrer ikke at journalføringen er i henhold til myndighetskrav.

Avvik fra følgende myndighetskrav:
Lov om spesialisthelsetjenesten § 2-2, jf. § 3-2, forskrift om pasientjournal §§ 7,8 og 9,
forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten §§ 4 og 5.

Avviket bygger på følgende:

• I flere journaler er det mangelfulle eller manglende operasjonsbeskrivelser
• Det mangler ofte epikrise/utskrivningsnotat i DIPS ved operative forløsninger
• Epikrise/journalnotat i DIPS mangler i flere tilfeller i barnets journal ved overflytting

av nyfødte til barneavdeling. Praksis er ikke i henhold til egen prosedyre
("Overflytting av nyfødte barn til Nyfødt intensiv UNN Tromsø").

• I noen tilfeller forekommer feil eller manglende prosedyre-/diagnosekoder
• Legen dokumenterer ikke alltid fortløpende under fødselsforløpet

Avvik 3

Det er i liten grad gjennomført og dokumentert et systematisk forbedringsarbeid i
virksomheten.

Avvik fra følgende myndighetskrav:
Lov om spesialisthelsetjenesten § 2-2, forskrift om internkontroll i helse- og sosialtjenesten
§§4og5.

Avviket bygger på følgende:

• Det er mangelfull opplæring av ansatte i bruk av kvalitetssystemet DocMap
• Avviksmelding i DocMap brukes i liten grad og bidrar derfor ikke til å gi oversikt

over områder hvor det er fare for svikt
• Uønskede hendelser brukes ikke systematisk i læring og forbedringsarbeid
• Statistikker/årsrapporter brukes ikke systematisk i forbedring av egen virksomhet
• Seksjonen er ikke representert i Kvinneklinikkens forum som gjennomgår alvorlige

hendelser og dødsfall i fødeavdelingen
• Det er liten mulighet for å delta på eksterne kurs og hospitering for jordmødre
• Det er liten grad av kompetanseutveksling mellom seksjonene i Kvinneklinikken
• Flere prosedyrer i prosedyrepermen er udaterte, og det framgår ikke alltid om de er

godkjent og om de er lagt inn i kvalitetssystemet DocMap

Tilsynet har for øvrig merket seg
• Kriterier for seleksjon av fødende er innarbeidet
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6. Vurdering av virksomhetens styringssystem
Det er et overordnet krav at helsetjenesten etablerer internkontrollsystem for å sikre
etterlevelse av krav som er stilt i eller i medhold av lov og forskrift. Tilsynsrapporten viser at
det er avdekket svikt på flere områder for styring og ledelse. Gjennomgående svikt i styring
og ledelse øker risikoen for svikt i utøvelsen av helsehjelpen. Det er et ledelsesansvar å påse
at virksomheten drives i samsvar med myndighetskrav gjennom systematisk styring og
kontinuerlig forbedring og å sikre den samhandling og enhetlige styringen som er nødvendig.

7. Regelverk
• Lov av 30. mars 1984 om statlig tilsyn med helsetjenesten
• Lov av 2. juli 1999 om spesialisthelsetjenesten mm
• Lov av 2. juli 1999 om helsepersonell mv
• Lov av 2. juli 1999 om pasientrettigheter
• Forskrift av 21. desember 2000 om pasientjournal
• Forskrift av 20. desember 2002 om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

8. Dokumentunderlag
Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av
betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

• Organisasjonskart UNN KK Narvik
• Stillingsbeskrivelse for seksjonsleder, udatert
• Funksjonsbeskrivelse for avdelingsoverlege, udatert
• Offentlig godkjent jordmor; definisjon og hovedoppgave, revidert 07.07.20 10
• Stillingsinstruks for jordmor, utarbeidet 06.07.20 10
• Stillingsinstruks for barnepleier/hjelpepleier, utarbeidet 01.07.2010
• Oversikt ansatte ved Fødeavdelingen Narvik..
• Muntlig kommunikasjonsstruktur KK UNN Narvik, utarbeidet 17.08.2010
• Dialogavtalen 2010 Kvinneklinikken Narvik
• Møteplan for avdelingen høsten 2010
• Vikarer - velkommen til KK UNN Narvik, datert juni 2010
• Kjære vikar - informasjon om klinikk og sikkerhet rundt arbeidet
• Kjære vikar - informasjon om arbeidsoppgaver og arbeidsforhold
• Sjekkliste for nyansatte - internkontroll KK UNN Narvik
• Liste vedrørende legemiddelhåndtering og nøkler til medisinrom, datert 20.05.2010
• Kompetanseoversikt for ansatte ved føde-/gyn.avd UNN Narvik 2010
• Opplæringsplan/internundervisning ved KK UNN Narvik høst 2010
• Avviksbehandling UNN, gyldig for UNN HF, utarbeidet 07.07.2010
• Prosedyre for varsling av kritikkverdige forhold, gyldig for UNN HF, utarbeidet

21.04.2010
• Årsmelding 2009 for føde-/gyn. avdelingen UNN Narvik
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• Månedsrapport 2009, 01.01.- 31.12.2009
• Månedsrapport 2010, 01.01.- 01.08.2010
• Seleksjonskriterier. Retningslinjer for utvelgelse av risikogravide til forløsning ved

Kvinneklinikken UNN Tromsø, udatert
• Seleksjonskriterier KK UNN Narvik, datert 16.08. 10
• Oversikt dokumenter i DocMap

• Ansvarsområde for vakthavende jordmor ved KK UNN Narvik, datert 05.08. 10
• Mottakelse av kvinner i fødsel, gyldig for Kvinneklinikken UNN Narvik, utarbeidet

05.07.2010
• Overvåking under fødsel, udatert
• Katastrofesectio - alarmknapp på fødestua KK UNN Narvik, revidert juni 2010
• Prosedyre på innkalling til katastrofe-sectio, udatert
• Prosedyre på innkalling til akutt sectio, udatert
• Tilkallingsprosedyrer ved akutte situasjoner, datert 16.08.10
• Tilkalling av vakthavende gynekolog, gyldig for Kvinneklinikken UNN Narvik,

utarbeidet 18.08.2010

• Resusciteringsplan for nyfødte - fødeavd, revidert 15.03. 10
• Overflytting av nyfødte barn til Nyfødt intensiv UNN Tromsø, gyldig for

Kvinneklinikken UNN Narvik, utarbeidet 17.08.2010
• Overflytting av pasient fra KK UNN Narvik til KK UNN Tromsø, gyldig for

Kvinneklinikken UNN Narvik, utarbeidet 17.08.2010
• Debriefing etter uventede og traumatiske hendelser, datert 17.08. 10

• Prosedyre på hastegrader: SECTIO, gjelder fra 20.08. 10
• Prosedyre innkalling til katastrofe-sectio, gjelder fra 20.08. 10
• Prosedyre på innkalling og forberedelse til akutt sectio, gjelder fra 20.08. 10
• Prosedyre innkalling ved akutte situasjoner, gjelder fra 20.08.10
• Retningslinjer når lokale prosedyrer for KK UNN Narvik ikke er utarbeidet, udatert
• Vedlegg for seleksjon av gravide til KK UNN Tromsø, sept 10
• Retningslinjer for utvelgelse av risikogravide/fødende til oppfølging ved Tromsø,

gyldig for Kvinneklinikken UNN Narvik, gyldig fra 29.
• CTG i svangerskap og innkomsttest, gyldig for Kvinneklinikken UNN, utarbeidet

25.02.2008

Annen dokumentasjon:
• Organisasjonskart UNN HF
• Foreløpig rapportetter intern revisjon ved føde-/gyn avdeling Narvik april 2010

Dokumentasjon som ble gjennomgått under revisjonsbesøket:
• Prosedyreperm
• Postmøtereferatbok (14.03.2007 -12.10.2010)
• Vikarperm

• Liste for øvelse på akutte situasjoner med avkryssing for deltakelse
• 6 avviksmeldinger i tidsrommet 18.05. - 06.09.2010
• Til sammen ble vel 80 journaler inkludertpartogram gjennomgåttunder

tilsynsbesøket.
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o De siste 20 fødsler
o De siste 13 som er overført til høyere nivå
o De siste 6 dødfødsler
o De siste 10 som er forløst med akutt sectio
o De siste 10 som er forløst med tang eller vakuum
o De siste 8 fødsler der Apgar skår har vært mindre enn 7 etter 5 min
o De siste 3 med skulderdystoci
o De siste 5 med blødninger mer enn 1000 ml
o De siste 3 med perinealrift grad III og IV
o De siste 5 barn som har blitt overflyttet etter fødsel (journal på både mor og

barn)

Korrespondanse mellom virksomheten og Helsetilsynet i Troms:
• Varsel fra Helsetilsynet i Troms
• Brev fra kontaktperson datert 18.08.2010
• Brev fra Helsetilsynet i Troms 06.09.2010 om fastsettelse av dato

• Program fra Helsetilsynet i Troms 21.10.20 10
• E-post fra kontaktperson 01.11.2010, med tilleggsdokumentasjon

9. Deltakere ved tilsynet
I tabellen under er det gitt en oversikt over deltakerne på åpningsmøte og sluttmøte, og over

hvilke personer som ble intervjuet.

Navn Funksjon 1 stilling Åpningsmøte Intervju Sluttmøte

Kari Fiske Konst. seksjonsleder x X X

Mario Rexer Seksjonsoverlege x X X

Maite Kristoffersen Jordmor x X X

Anne-Jorill Solvoll Barnepleier x X X

Niran Jalal Overlegevikar x X X

Linda Lundell Jordmor x X X

Jon Harr Seksjonsoverlege anestesi x X X

Olaug Kråkmo Avdelingsleder x X

Silvia Mattsson Overlege x X

Arthur Revhaug Klinikksjef x X

Bodil Eilertsen Jordmor x X

Sigrun Eliseussen Jordmor X

Hans Petter Ber sethg
Rådgiver, fag- og
forskningssenteret

x X

Rapport
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Tone Johansen Barnepleier x

May Skeibu Jordmor x

Heidi Martinsen Jordmor x

Svanhild Ulriksen Barnepleier x

Maria Bjørstad Barnepleier x

Dagrun Holt Molund Jordmor x

Åse Mellingen Barnepleier X

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Tone Indergaard, ass. fylkeslege - revisjonsleder
Lena Nordås, seniorrådgiver/sykepleier - revisor
Eli Åsgård, rådgiver/jurist - revisor
Lars Johansen, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer - fagrevisor
Unni Tryti, jordmor - fagrevisor

Rapport
11

Helsetilsynet i Troms



 

 

  

 
 

Møtedato: 3. februar 2011    
Arkivnr.: 2010/916-9/012    Saksbeh/tlf:     Dato: 27.1.2011 
 
 
Styresak 11-2011/3 Brev fra Statens Helsetilsyn av 4. januar 2011  
    ad. funn ved tilsyn med legemiddelbehandling  
    i sykehjem – oversender  
    oppsummeringsrapport fra Statens helsetilsyn 
 
 
Se vedlagt kopi. 
 



HELSETILSYt1ET
tilsyn med barnevern, sosial - og helsetjenestene

MOTTATT
r- ^ 0 6 JAN. 2011

Etter liste

DERES REF : / YOUR REF: VAR REF : / OUR REF: DATO: / DATE:

2008170 II MST q . januar 2011

Funn ved tilsyn med legemiddelbehandling i sykehjem -
oversender oppsummeringsrapport fra Statens helsetilsyn

Helsetilsynet i fylkene gjennomførte i perioden 2008-2010 tilsyn med
legemiddelbehandlingen i 67 sykehjem. I vedlagte rapport gir Statens helsetilsyn en
samlet fremstilling og vurdering av funn fra de 51 tilsynene der det ble påpekt avvik
fra aktuelle lovkrav. Oppsummeringsrapporten fra tilsynet sendes i disse dager ut til
landets kommuner. Vår målsetting er at en slik rapport vil være til nytte for kommuner
som selv ønsker å gjennomgå tilretteleggingen rundt legemiddelbehandlingen i sine
sykehjem.

Legemiddelbehandling i sykehjem kan være utfordrende. De fleste pasientene har flere
kroniske sykdommer, bruker mange legemidler og har mental svikt som dominerende
symptom. Ved det enkelte tilsyn og i denne rapporten er det fokusert på ansvaret
kommunene og sykehjemmets ledelse har for å sørge for at forholdene er lagt til rette
slik at helsepersonellet kan få vurdert og fulgt opp pasientenes legemiddelbehandling
på en forsvarlig måte.

Alvorlige mangler på flere områder

I hovedsak omhandlet avvikene mangler ved tilretteleggingen av legetjenesten,
gjennomføringen av legemiddelbehandlingen og pasientjournalsystemet:

• Uklare ansvarsforhold rundt sykehjemmets legetjeneste
• For lite tid for legen til å gjennomgå pasientenes legemiddelbehandling på en

god nok måte
• For lite tid og kompetanse hos pleiepersonellet til å følge opp

legemiddelbehandlingen i legens fravær
• Uklart hvordan lege og pleiepersonell skulle samarbeide om

legemiddelbehandlingen og hvordan pleiepersonellet skulle observere og
rapportere om legemidlenes virkninger og bivirkninger
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• Uklart hvor viktige opplysninger befant seg i kombinerte elektroniske og
papirbaserte journaler

• Mangelfull journalføring av nødvendige og relevante opplysninger om
legemiddelbehandlingen

• Separat elektronisk journalsystem for sykehjemslegen uten lesetilgang for
annet helsepersonell.

Ved mange sykehjem hadde heller ikke ledelsen skaffet seg oversikt over aktuelle
risikoforhold knyttet til legemiddelbehandlingen.

Pasientsikkerheten er truet

Når det i samme sykehjem foreligger vesentlige mangler ved legetjenesten, og det
heller ikke er tilrettelagt for at pleiepersonellet kan få fulgt opp
legemiddelbehandlingen godt nok, er det grunn til alvorlig bekymring for
pasientsikkerheten. Svikten som er påvist i sykehjemmenes journalsystemer og i
kvaliteten på journalføringen kan medføre at opplysninger mangler når det skal foretas
vurderinger og beslutninger om pasientens legemiddelbehandling eller informasjon
skal formidles til andre, for eksempel ved sykehusinnleggelser.

Funnene bekrefter også et betydelig misforhold mellom det som trengs av faglige og
personellmessige ressurser og de faktiske forholdene i mange sykehjem.

En jobb å gjøre i mange kommuner og sykehjem

Med samhandlingsreformen øker sannsynligvis også omfanget av pasienter med
krevende legemiddelbehandling i sykehjemmene. Kravene til kommune og sykehjem
settes derved ytterligere på strekk . Kommunene må sørge for at de forhold som er
påvist ved dette tilsynet ikke far vedvare.

En rekke andre instanser innsats kan ha betydning for å få til trygg
legemiddelbehandling i sykehjem. De foretatte tilsyn og denne
oppsummeringsrapporten er ett slikt bidrag for en svært sårbar pasientgruppe.

Flere eksemplarer av rapporten kan bestilles via tlf. 21 52 99 00, faks 21 52 99 99 eller
et.no.e-post postmottak2helsetils. nam. Rapporten er publisert på www.helsetilsynet.no.

Med hilsen

Lars E. Hanssen
Merete Steen
seniorrådgiver

Vedlegg:
Liste over mottakere av rapporten
Sårbare pasientar - utrygg tilrettelegging. Rapport frå Helsetilsynet nr. 7/2010

Saksbehandler : Merete Steen , tlf. 21 52 99 70



Liste over mottakere av Rapport frå Helsetilsynet nr. 7/2010: Sårbare pasienter - uttrygg
tilrettelegging. Funn ved tilsyn med legemiddelbehandling i sjukeheimar 2008-2010.

Helsetilsynet i fylkene

Fylkesmennene

Stortingets helse- og omsorgskomite

Stortingets arbeids- og sosialkomite

Stortingets familie- og kulturkomite

Helse- og omsorgsdepartementet
Arbeidsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet

Landets kommuner inkl. bydelene i Oslo

Forum sykehjemsmedisin

Statens seniorråd

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Undervisningssykehjem i landets fylker

Regionale sentra for omsorgsforskning

Medisinerutdanningen ved landets universiteter

Sykepleierutdanningen ved landets universiteter og høgskoler

Barne-, likestillings - og inkluderingsdepartementet

Riksrevisjon

Helsedirektoratet

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Statens legemiddelverk

Statens strålevern

Mattilsynet

Nasjonalt kunnskapssenter

Pasient- og brukerombudene

KS

RHFene

Legeforeningen

Sykepleierforbundet

FO

Fagforbundet

Helsebiblioteket
Sykepleien

Tidskrift for den norske lægeforening

Dagen Medisin

Fontene

Kommunal Rapport

Sundhedsstyrelsen , Danmark

Socialstyrelsen, Sverige

Rttsskyddseentralen for hlsovården, Finland

Institutet for hylsa och v l%rd (THL)
Landlæknir , Island

Landslæknin , Færøyene

Ålands landskapsstyrelse

Embedslægeinstitutionen i Grønland

Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana



 

 

  

 
 

Møtedato: 3. februar 2011    
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Styresak 11-2011/4 Brev fra Støttesenter Mot Incest og Seksuelle  
    Overgrep av 10. januar 2011 ad. tilskudd til  
    drift av støttesenter mot incest og seksuelle  
    overgrep 
 
 
Se vedlagt kopi. 
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          Tromsø 10.01.11 

 

 

 

 

 

ANGÅENDE TILSKUDD TIL DRIFT AV STØTTESENTER MOT INCEST OG SEKSUELLE OVERGREP 

(SMISO) 

 

SMISO er ett lavterskeltilbud til kvinner og menn utsatt for seksuelle overgrep som barn, samt til deres 

pårørende. Vi jobber etter hjelp til selvhjelpsideologien, som innebærer hjelp til å ta tak i eget liv. Gjennom å ta 

ansvar for eget liv, og bearbeide overgrepene man har vært utsatt for, vil man kunne lære seg og leve med 

overgrepene slik at historien sin ikke lenger blir ett hinder for å leve det livet man vil leve.  

 

SMISO er ett viktig supplement til hjelpeapparatet. Måten vi tilnærmer oss denne svært vanskelige 

problematikken på er meget forskjellig fra blant annet psykiatrien. Vi er gratis for våre brukere, har ingen 

ventetid, og driver etter ”åpen dør”-prinsippet. Vi gir råd, støtte og veiledning. 

 

Ifølge rundskriv Q-22/2011 skal senteret få sine midler fra kommuner, helseforetak og fylkeskommuner. Disse 

midlene skal dekke 20 % av driftsutgifter og disse utløser et statlig tilskudd på 80 %. Dette vil igjen si at dersom 

de lokale midlene ikke blir bevilget, vil ikke dette utløse statlige midler.   

 

SMISO har fra Helse Nord fått 100 000,- i midler for 2008, 100 000,- for 2009, mens det ble bevilget 30 000,- 

for 2010. Etter en ankebehandling fikk vi 20 000,- ekstra i 2010. Slik at det totalt ble bevilget 50 000,- for 2010. 

Med tanke på at vi da ”mister” 200 000,- i statlige midler med denne reduseringen så gir dette en alvorlig 

økonomisk situasjon for SMISO.  

 

Barne- og likestillingsdepartementet ga Nordlandsforskning i oppdrag å evaluere sentrene i Norge. Blant annet 

sies dette i evalueringen: 

 

”Incest og seksuelle overgrep mot barn er et vanskelig og vondt tema. Det har da også vært umulig å 

forbli uberørt som forskere i møte med brukerne. Historiene vitner om hvor stort behovet er for disse 

sentrene. De vitner også om til dels store mangler på tilbud i det offentlige hjelpeapparatet, og også 

mange steder mangel på forståelse og vilje til å se og ta tak i dette som er så forferdelig ubehagelig, 

men som skjer og som vi ikke kan lukke øynene for.”  

 

”Noen senter mottar til dels mye støtte fra helseforetaket, mens andre mottar lite eller ingenting. Her 

må det også poengteres at midler fra helseforetak og fylkeskommune også utløser statsstøtte, slik at mye 

støtte herfra kan innebære mye penger for sentrene” 

 

Det varierer veldig hvor mye helseforetakene gir i midler til de forskjellige sentrene i Norge. Det ble lagd en 

oversikt i 2007 angående dette som ligger vedlagt. Der framkommer det blant annet at Helse Midt ga 940 000,- 

totalt til 3 sentre, mens Helse Nord ga 115 000,- til 2 sentre. Dette er tall som siden 2007 er oppjustert for de 

aller fleste sentre, men jeg har ingen lignende oversikt som er av nyere dato. Denne store forskjellen i 

utbetalinger gir sentrene i Nord større utfordringer i forhold til langsiktig planlegging og forutsigbarhet for drift. 

Når vi i tillegg opplever store reduksjoner i bevilgninger fra Helse Nord, som tidligere vist, blir dette en ekstra 

utfordring som må løses.  

 

SMISO ønsker å få en mer forutsigbar økonomisk situasjon for dermed kunne bli ett bedre og tryggere tilbud til 

brukerne våre. Vi er det eneste senteret i Troms Fylke, og vi er ett tilbud for hele fylket. Statistisk sett er 19 % av 

jentene og 14 % av guttene utsatt for overgrep. Tilbakemeldingen fra brukerne våre er at de opplever ett 



Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep 
 

Postboks 1231, 9262 TROMSØ - 77 65 20 44   
Besøkadresse: Søndre Tollodgt. 9, 9008 Tromsø 

Org.nr. 981 184 297 
 

 

hjelpeapparat hvor de ikke blir sett, hørt eller forstått. Gjennom møtet med sentrene og de andre brukerne som 

benytter seg av tilbudet, blir reaksjoner og seinvirkninger man har etter overgrep normalisert, og brukeren kan 

begynne på en helende prosess.  

 

For at vi skal kunne fortsette med å være ett tilbud for utsatte så må den økonomiske situasjonen til SMISO 

forbedres. Det gjøres gjennom at kommuner, helseforetak og fylke er sitt samfunnsansvar bevisst og bidrar til at 

de økonomiske rammene til SMISO er forutsigbare og gode nok. Dette er ikke på plass fra Helse Nords side.   

 

Vi har sendt søknad til Helse Nord pålydende kroner 200 000,- og styret ved SMISO ber om at denne blir 

godkjent. Ber om å få svar på denne henvendelsen så snart som mulig, da vi har søknadsfrist om statlige midler 

den 1.april.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Jorunn Rasmussen  Aud Karin Bjørn   Arne Luther 
Styreleder    Styremedlem   Styremedlem  

 

 

Mette Auglend   Astrid Weber   Eirik Junge Eliassen 
Styremedlem   Styremedlem   Styremedlem 

 

    

 

Lene Sivertsen 
Daglig leder 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Oversikt over bevilgninger fra helseforetak 

 



 

 

  

 
 

Møtedato: 3. februar 2011    
Arkivnr.: 2010/916-9/012    Saksbeh/tlf:     Dato: 27.1.2011 
 
 
Styresak 11-2011/5 Revisjonskomiteens møte- og aktivitetsplan  
    for 2011 
 
 
Se vedlagt kopi. 
 



 

 

  

Arkivnr.: 013 2010/959    Saksbeh/tlf: Tor Solbjørg, 75 51 29 02  Dato: 02.12.2010 
 
 
 
REVISJONSKOMITEENS MØTE- OG AKTIVITETSPLAN FOR 2011 
 
 
1) Innledning 

Det følger av pkt 5 i revisjonskomiteens instruks at komiteen årlig skal utarbeide en møte- 
og aktivitetsplan som skal legges frem for styret, og at komiteen møter så ofte den finner 
det nødvendig, men minst fire ganger i året. 
 

2) Komiteens møter i 2011 
Komiteens møter søkes avviklet i tilknytning til styremøter i Helse Nord RHF, ettersom 
alle komiteens medlemmene også sitter i styret. Vi planlegger møter i forbindelse med 
følgende styremøter: 
 
- Torsdag 3. februar Bodø 
- Onsdag 27. april Kirkenes 
- Onsdag 26. oktober Tromsø 
- Onsdag 14. desember Bodø 

 
Endelig tidspunkt (dato og klokkeslett) fastsettes i forkant av det enkelte møte.  
 
Ut over dette vil møter bli holdt ved behov, fortrinnsvis som telefonmøter. 
 

3) Fremlegging av saker for styret 
Både revisjonskomiteens og internrevisjonens instruks inneholder pålegg til revisjons-
komiteen om å legge frem saker for styret i Helse Nord RHF. I overensstemmelse med 
dette vil revisjonskomiteens og internrevisjonens årsrapporter for 2010 bli lagt frem i 
styremøte 23. februar 2011. Plan for internrevisjon 2011/2012 vil bli lagt frem for styret 
24. mars 2011.  
 
Øvrige saker vil bli fremmet etter hvert som de foreligger. 
 

4) Øvrige aktiviteter 
Revisjonskomiteens aktivitet er regulert i komiteens instruks, hvor oppgaver, ansvar og 
myndighet er beskrevet. Aktiviteten utøves i det alt vesentlige gjennom komiteens møter 
samt forberedelsen og oppfølgingen av sakene som er til behandling i møtene.  
 

 
 
 
 
Bodø, 02.12.2010 
 
 
_________________ _________________ ____________________  ________________  
 Inger Lise Strøm         Kari Jørgensen              Terje Olsen  Kari B. Sandnes 
 Leder 
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Styresak 11-2011/6 Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg,  
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Helse Nord RHF      
Sjøgata 10 Postadresse: Telefon:  75 51 29 00 E-post: postmottak@helse-nord.no  
8038 Bodø 8038 Bodø Telefaks: 75 51 29 01 Internett: www.helse-nord.no Org.nr: 883 658 752 
 

 
 

 
Adressatene 
 
   
 
 

 

    

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2010/180-52/ 012 
 

Saksbehandler/dir.tlf.: 
Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 

Sted/dato: 
Bodø, 21.01.2011 

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. januar 2011  

 
Regionalt brukerutvalg avholdt møte i Bodø 20. januar 2011. 
 
Tilstede: 
Mildrid Pedersen, FFO 
Ragnar Moan, RIO Nord 
Ragnvald Mortensen, FFO 
Aud Overå Fyhn, Fylkeseldrerådene 
Marit Østlund Hansen, Fylkeseldrerådene 
Gerd Harr Janson, Kreftforeningen 
Arnfinn Hansen, FFO, vara for Else Nyby 
Nina Danielsen, FFO, vara for Arnfinn Sarilla 
Bjørg Molander, FFO, vara for Iren-Marie Owe Soleng 
 
Meldt forfall: 
Iren-Marie Owe Soleng, FFO 
Else Marie Nyby, FFO 
Arnfinn Sarilla, FFO 
Randi Nesje, SAFO 
 
Fra administrasjonen Helse Nord RHF: 
Arnborg Ramsvik 
 
 
Det lykkes ikke å få tak i vara for Randi Nesje, SAFO 
 
 
Representant Gerd Harr Janson, Kreftforeningen forlot møtet kl. 14.15 etter sak 8 / 2011 
 
 
 
 
 
 



 
 

Side 2 av 2 

 
Sak 01 / 2011: Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Til eventuelt 

- Fra Iren-Marie Owe Soleng vedr. brosjyrer 
- Informasjon kreftpasienter – Gerd Janson 
- Prosjekt pasientreiser – egenandeler i Helse Nord  

 
Vedtak: 
 Innkalling og saksliste godkjennes med innkomne tilføyelser 
 
 
 
 
Sak 02 / 2011: Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg 
                         17.11.10 
 
Vedtak:  
Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg 17.11.10 godkjennes 
 
 
 
 
Sak 03 / 2011: Revisjon av Plan for brukermedvirkning 
 
Vedtak: 
Revisjon av plan for brukermedvirkning gjøres umiddelbart etter at den nye folkehelseloven, Lov om 
kommunehelsetjenesten og Forskrift og helse- og omsorgsplan foreligger. 
 
 
 
Sak 04 / 2011: Handlingsplan Sykehusapotek Nord 2011 – 2014 
 
Utsatt sak 60 / 2010, 17. November 2010 
 
RBU ser dette som et godt dokument og gir følgende tilbakemelding / innspill: 
 

- Internasjonal / nordisk samhandling – hvordan fungerer dette? Bør vurdere å si noe 
   om dette i dokumentet. 
- Det heter revmatologisk avd. ikke revmatisk avd. 

 
2.0 Målsetting og strategier:  
Søke å aktivt bidra i regionale og nasjonale brukerfora. Herunder å arbeide for at HF-ene sine 
brukerutvalg blir representert i det regionale brukerutvalget:  

- Hva legges i dette og hvordan tenkes dette organisert? 
 
2.5: Det gis, fra RBU, honnør til apotekene for god informasjon til brukerne og brukermedvirkning. 
 
Vedtak:  
Innspill fra RBU oversendes Apotek Nord 
 



 
 

Side 3 av 3 

 
Sak 05 / 2011: Aktuelle styresaker 
 
Det ble orientert i møtet om Kvalitetsstrategi i Helse Nord v/ dir. Finn Henry Hansen.  
Det ble diskutert virkemidler /arbeidsformer for å få brukerperspektivet fram i kvalitetsstrategien. 
Brukerne må med i dette arbeidet. Strategien behandles i styremøte i Helse Nord RHF 23.02.11. 
 
Liste over styresaker ble gjennomgått. 
 
RBU savner dialog direkte med styret og adm. Dir. i Helse Nord RHF 
 
Vedtak: 
RBU ønsker orientering i følgende saker i møte 24. februar: 
 

- Sak om fødselsomsorg i Helse Nord 
- Prioritering byggesaker Kirkenes/Narvik 
- Prosjekt desentralisering av kontroller – rapport 
- Ortopedi i Helse Nord, tilpasning faglig praksis 
- Evaluering av pandemi – Rapport fra DSB, ny influensa A (H1N1)2009 

 
Sak: Bruk av opptrappingsmidler til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 
(TSB) i Helse Nord, oppfølging avstyresak 13-2009 og styresak 22-2010 bes orienter om i planlagt 
RBU møte som skal vies psykiatri / rus. 
 
RBU etterlyser mer tilstedeværelse i RBU- møter fra adm. dir. i Helse Nord RHF samt 
tilbakemelding på hvordan styret i Helse Nord RHF ønsker å bruke RBU.  
 
 
 
 
Sak 06 / 2011: Regionalt Brukerutvalg på Helse Nord RHF sin hjemmeside 
 
Følgende innspill ble gitt: 
 

- Regionalt brukerutvalg må bli mer synlig på hjemmesiden. Dette kan gjøres med en 
button på forsiden 

- Meny 2: Brukerutvalget må løftes 
- E-mail adresse for alle medlemmer og varamedlemmer legges på etter navnet på 

deltager 
- Det forslås å legge til et kommentarfelt ”ønsker du å si noe til Regionalt 

brukerutvalg?” 
 
RBU ber web-ansvarlig jobbe for at brukermedvirkning vi komme fram i menylinje 1 gjennom sitt 
arbeid i prosjekt helsenorge.no 
 
RBU må lage plan for hvordan ivareta innspill fra brukere som kommer via nett. 
 
Vedtak: 

1. RBU skal lage plan for hvordan ivareta innspill fra brukere som kommer via nett. 
2. Medlemmene i RBU bes gi innspill til arbeidsutvalget på hvordan ivareta innspill fra brukere 

som kommer på nett innen 15. februar 11. 
3. Plan utarbeides og vedtas før det åpnes for kommentarfelt 
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Sak 07 / 2011: Felles møte RBU / BU 
 
Det arbeides for å legge et felles møte RBU / BU torsdag 6. oktober 2011 i Tromsø. Dette planlegges 
som et heldagsmøte. 
 

- Leder og nestleder i BUene inviteres til møtet. 
- RBU sender en søknad til Helse Nord RHF om tilskudd for å gjennomføre et felles 

møte. Søknadssummen skal dekke reise, opphold og møteutgifter for deltagere på 
felles møte. 

- Hvis det ikke gis tilskudd fra Helse Nord RHF dekker RBU lunsj og møtelokale. BU 
ene må da dekke reise- og oppholdsutgifter selv. 

 
Tema: 

- Samhandling RBU / BU 
- BU ene inviteres til å komme med innspill til dagsorden 

 
Vedtak: 
  
1. Det planlegges for felles møte RBU / BU torsdag 06.10.11 i Tromsø for medlemmene av RBU 

og leder + nestleder i BU i HFene. 
 

2. RBU sender en søknad til Helse Nord RHF om tilskudd for å gjennomføre et felles møte RBU / 
BU 06.10.11. 

 
3. Hvis det ikke gis tilskudd fra Helse Nord RHF dekker RBU lunsj og møtelokale. BUene må da 

dekke reise- og oppholdsutgifter selv. 
 

 
 
 
Sak 08 / 2011: Vedrørende foreslått nedleggelse av Regionsenteret for døvblinde,  
                         Universitetssykehuset Nord-Norge – sak fra Styret i Norges   
                         Blindeforbund 
 
 
Blindeforbundet ber RBU gå imot å avvikle Regionsenteret for døvblinde i Nord Norge for å ha et 
nasjonalt kompetansesenter for døvblinde. Dette fordi en nedleggelse vil kunne føre til at mange års 
opparbeidet kompetanse i Nord Norge på området kan gå tapt og svekke tilbudet til brukerne. 
 
Vedtak:  
RBU deler Blindeforbundets syn i saken og ber om at det legges til rette for at Regionssenteret for 
døvblinde, UNN HF, kan bestå, at tilbudet skal bestå og kompetansen kan videreføres. 
 
 
Sak 09 / 2011: Orienteringssaker 
 

1. Orientering fra leder i RBU 
Leder refererte fra: 
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• Styringsgruppe møter Inntektsmodellen.  

Oppstarts møte den 22. 11.10 og telefonmøte den 20.12.10. 
• 24.11.10 var Mildrid Pedersen og Ragnvald Mortensen på møte i Departementet hvor innhold 

i Oppdragsdokumentet 2011 ble presentert. Det ble gitt mulighet for å gi innspill. 
• 14.12.10 Styremøte Helse Nord RHF 

- Brukerutvalgets time avholdt 
• 17.01.11 Styremøte Helse Nord 

 
2. Orientering om prosessen rundt og om nye avtaler med rehabiliteringsinstitusjoner 

v/ kst. dir. eieravd. Irene Skiri 
 
Helse Nord RHF mottok 11 tilbud, hvorav 2 ikke oppfylte utlyste krav. 
Det er gjennomført forhandlinger med 9 institusjoner og inngått kontrakt med 7. 
Det er signert avtale med 6 avtaleparter 

- Opptreningssenteret i Finnmark 
- Skibotnsenteret 
- Rehabiliteringssenteret Nord Norges Kurbadet a/s 
- Valnesfjord Helsesportssenter 
- Nordtun Helserehab. 
- Evjeklinikken 

 
Det er inngått avtale om totalt 73 258 døgn for beregnet 3558 antall pasienter. 
Avtaler er inngått på antall døgn. Dette skal medføre at flere personer behandles. 
Vedtak: 
Tatt til orientering 

 
3. Referat fra Brukerutvalget UNN HF av 18.11.10.  
    Vedtak: 

           Tatt til orientering 
 

4. Pasientreiser. Referat fra brukerpanel.  
 

Viser til utsendt referat. Representanten hadde forfall til møtet. 
Vedtak: 
Saken settes opp på neste RBU møte  

 
5. Tvang i psykisk helsevern 

 
Det er avholdt 2 møter. 

             Oppdrag fra HOD – lage plan for Helse Nord som skal være ferdig april / mai 2011. 
             Det arbeides nå med å kartlegge omfang av bruk av tvang og å sikre rutiner for rapportering. 
             Målsetningen er å sikre komplette data for bruk av tvang samt sikre løpende oppfølging 
 
 Vedtak: 
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       Tatt til orientering 
 
 
 

6. Oppfølging av Hålogalandsprosjektet og overføring av sykehusfunksjoner innen psykisk 
helsevern. Deltagelse i arbeidsgruppe 

 
             AU i RBU oppnevnte representant fra RBU 10.01.10 
 
             Representant :nestleder RBU Ragnar Moan 
 
             Vara  :leder RBU Mildrid Pedersen 
 
            Vedtak: 

Tatt til orientering 
 
 
 
 
Sak 10 / 2011: Eventuelt 
 

1. Sak fra Iren-Marie Owe Soleng - brosjyre:  
Skal RBU Helse Nord RHF få utarbeidet en brosjyre for brukerne av Nordlandssykehuset og 
de andre ”arenaene” som ligger under Helse Nord tilsvarende brosjyren som Brukerutvalget i 
Helgelandssykehuset har gjort? 
 
Vedtak: 
Det er opp til BU i det enkelte HF å utarbeide brosjyrer for eget HF i den grad dette ikke er 
gjort tidligere. 

 
 

2. Informasjon kreftpasienter – Gerd Janson 
Saken gikk ut da representanten ikke var til stede. 

 
 

3. Prosjekt pasientreiser – egenandeler i Helse Nord  
 
Gjelder innføring av elektroniske egenandeler. 
 
Vedtak: 
RBU ber om å få presentert sluttrapport fra prosjekt pasientreiser – egenandeler i Helse Nord 
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